
 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

e-ISSN 2520-4149 , p-ISSN 2520-4130 
      رفاد للدراسات واألبحاث                                                                                                                         37 -18، ص2019 -1العدد  -6املجلد

    https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2019.6.1.2                                             www.refaad.com  

 

 

مهارات التفكير أثر برنامج تدريبي ملعلمات رياض األطفال بمحافظة القريات على توظيفهن 

 1تالميذهناإلبداعي لدى 

 دة منيزل حريث الرويليعي
 اململكة العربية السعودية -جامعة الجوف -كلية التربية -أستاذ مشارك في أساليب وطرق تدريس الرياضيات

e.m.n3434@gmail.com 

:امللخص  

، بداعي لدى تالميذهنمهارات التفكير ال أثر برنامج تدريبي ملعلمات رياض األطفال بمحافظة القريات على توظيفهن إلى هدفت الدراسة التعرف 

 وتكونت من)( معلمة، 122والبالغ عددهن)
ً
م(، ولتحقيق 2018/2019( معلمة خالل الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي )74اختيرت العينة قصديا

ون من)
ّ
تفوق أفراد بينت النتائج  محاور، ة( فقرة موزعة على خمس48أهداف الدراسة تم تطوير أداة دراسة وهو مقياس مهارات التفكير االبداعي تك

ووجود فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير املؤهل العلمي ولصالح تقديرات ذوي املؤهل العلمي  املجموعة التجريبية في مهارات التفكير االبداعي، 

سنوات(. ووجود فروق ذات داللة  10ووجود فروق ذات داللة إحصائية وحسب متغير الخبرة ولصالح تقديرات ذوي الخبرة )أكثر من  دراسات عليا(.)

توظيف إستراتيجية التعلم  على ضرورة التركيزوأوصت الدراسة ب إحصائية حسب متغير التخصص ولصالح تقديرات ذوي التخصص )تربية طفل(.

 في املواقف الصفية. علماتامل تمارسها التي التربوية املمارسات خالل البداع وذلك بتوظيف مهارات التفكير البداعي من ثقافة باللعب وبث

 مهارات التفكير البداعي .برنامج تدريبي، رياض األطفال، الكلمات املفتاحية: 

 :املقدمة
ذات األهداف التربوية الهادفة والتي تتميز بدورها املساند لدور األسرة التربوي،  الحديثةتعتبر مدارس رياض األطفال من املؤسسات التعليمية 

بتدائية واملتوسطة ال  )املراحل التعليمية لتي تسعى إلى تحقيق أهداف اى العملية التربوية التعليمية التعلمية وذات القاعدة و والذي ينعكس عل

 في مراحل عمرية مبكرة، وحظيت (والثانوية
ً
 وافر من اهتمامات املفكرين والفالسفة وعلماء النفس واملربين والباحثين، الذين بقسط، كونها تضم أطفاال

نفعالية والجتماعية واملعرفية األ أكدوا على أهمية هذه املرحلة باعتبارها مرحلة نمو تكويني تتحدد فيها دعائم وأسس شخصية الفرد، وخصائصه 

 والجسمية والحركية والعقلية واللغوية والخلقية.

 من األمور التي يستدل بها على تبلور 
ً
  إن االهتمام بمرحلة رياض األطفال ُيعد واحدا

ً
الوعي املجتمعي ورقي ثقافته، وتسعى إلى تأهيل الطفل تأهيال

 لاللتحاق باملر 
ً
نهم في هذه املرحلة بحاجة إلى التشجيع وأحل التعليمية األخرى وذلك حتى ال يشعر باالنتقال املفاجئ من البيت إلى املدرسة، اسليما

وغرس روح التعاون، واملشاركة اليجابية، واالعتماد على النفس والثقة فيها،  رياض األطفال من أجل تنمية حب العمل لديهم، املستمر من معلمات

واالجتماعية، وتكوين االتجاهات اليجابية تجاه العملية التعليمية وألجل ذلك ينبغي االهتمام بمعلمات رياض  واكتساب الكثير من املهارات اللغوية

 (.Mackes, 2004, 45ينهي قبال وفي أثنائه )األطفال والتركيز الجيد في تأهيلهن األكاديمي وامل

 باهتماٍم وعناية من اململكة العربية السعودية ضمن رؤية )
ً
( ملا لهذه املرحلة العمرية من دوٍر أساس في تنشئة 2030وتحظى هذه املرحلة حاليا

ى إنشاء املؤسسات املتخصصة، وإيجاد األبنية املالئمة، الفرد وبناء شخصيته من مختلف جوانبها، ويتجلى هذا االهتمام بعناية األنظمة التربوية عل

 وتجهيزها بالوسائل واألدوات املناسبة واملناهج املطلوبة.

 لدخول املرحلة األساسية؛ وذلك لكي ال يشعر باالنتقال املفاجئ من وتقوم 
ً
 سليما

ً
املؤسسات التربوية والجتماعية على تأهيل الطفل تأهيال

 اركة له الحرية التامة ملمارسة نشاطاته واكتشاف قدراته وإمكاناته، وبذلك فهي تساعده على أن يكتسب خبرات جديدة.البيت إلى املدرسة، ت
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ويعتبر اللعب في مرحلة  والتوجيه،الشراف وال بد من من الضروريات الحياتية امللحة  هوعند الطفل و  حياتيستعداد فطري إويعد اللعب 

 لتنم
ً
 أساسيا

ً
والوجداني، وعن طريق اللعب يكتشف الطفل أشياء جديدة غير  نموه الجتماعييعمل على ية قدراته العقلية والجسمية و الطفولة شرطا

 عن إعداده للحياة املستقبلية )القزاز، ال مألوفة من قبل، وينمو لديه دافع حب 
ً
 (. 2005ستطالع فضال

لخصوبة لدراسة البداع والتدريب عليه لتؤسس للمراحل التي تليها، وإن وتعتبر من املرحل الحياتية الحاسمة في حياة األطفال ذات ا

 Torrance) البداع إذا لم يشجع في مرحلة الطفولة فإن تشجيعه بعد ذلك ال جدوى منه، كما يؤكد على ذلك كل من "تورانس" و "غوران"

& Goran) (من العمر هي سنوات البد6-4أن السنوات التي تسبق سن املدرسة ) اع، وأنه حين يدخل الطفل املدرسة االبتدائية فإن البداع

فل ال ينمو بتلك الدرجة التي كان عليها في سنوات ما قبل املدرسة، ويوصيان األهل واملعلمين بضرورة استثمار السنوات املبكرة من عمر الط

 )الحسين، 
ً
 (.2002ومساعدته على أن يكون مبدعا

العـالم الـذي يعـيش فيه؛ ليتمكن من القيام بحاجاته بالقدر الذي يسمح بـه عمره؛ حيث إن اللعب يحّفز ويساعد اللعب الطفل على إدراك 

 يشـبع الحاجـات الطبيعيـة لكـل طفـل كالمسـاك باألشـياء، ومل
ً
سـها، وفكها، وتركيبها، الرغبات الطبيعية الكتشـاف العالم املادي؛ ممـا يجعـل اللعـب نشـاطا

 عن العمليات العقلية املتطـورة، والتي تعكس بدورها التطـور النمـائي، واالنفعـالي وتصنيفها، و 
ً
لكـل طفل مقارنتها، وبذلك يصـبح اللعب في النهاية معبرا

هـا الفكريـة، واليدويـة ولـذا فـإن اللعـب يستخدم كأداة لتطوير مهارات التفكير، وتعلـم املعرفـة، واكتساب املهارات بمختلـف أنواع ). 2006)عبد الهادي، 

.(Schmidt, 2002)   أثر برنامج تدريبي ملعلمات رياض األطفال بمحافظة القريات على على من هنا برزت مشكلة هذه الدراسة والتي هدفت إلى التعرف

 مهارات التفكير البداعي لدى تالميذهن.توظيفهن 

 :مشكلة الدراسة
في مستوى التركيز على تطوير التفكير بشكل عام، وعلى مهارات التفكير  واضح تفاوتوجود  بنتيجة لرصد الباحثة برزت مشكلة الدراسة 

ى معين البداعي واالستفادة منه في توظيف مهارات اللعب لدى طالب الروضة وتدريبهم على اكتساب املهارات األدائية وتحقيق الذات، وتحقيق مستو 

في  ةمية تفكيرهم العلمي، باعتبار أن مرحلة الطفولة من املراحل الهامنالحديثة في التعلم وت اليبسأل لتوظيف الطرائق وايفتقدون من التحصيل؛ و 

، ففيها تتشكل سمات الشخصية وتتكون امليول واالتجاهات، وتكتسب القدرات واملهارات واملعارف، وفيها يتحدد مسار نمو الطفل تهتكوين شخصي

 ط
ً
 ووجدانيا

ً
 واجتماعيا

ً
 وعقليا

ً
 ملا توفره البيئة املحيطة بعناصرها الثقافية واالجتماعية والتربوية، بحيث يتاح لهذا النمو أن يفصح عن جسديا

ً
بقا

ل في اوائل القرن التاسع عشر يوتأثر به فرو (.67،  2004مردان، ) ونجد أن بستالوزي أهتم بالتعليم املبكر .نفسه ويحقق ذاته ويصل إلى أقص ى غاياته

إذ تعمل على تنمية حواس الطفل  ةاأللعاب في تعليم رياض أطفال، وتؤكد الباحثة أن مرحلة رياض األطفال من املراحل الحساسإذ ركزعلى اللعب و 

فاعل مع بيئته وقدراته وميوله واتجاهاته، وتسهم في تنمية مهارات التفكير لديه من خالل االهتمام بحواسه وقدراته العقلية والتي يمكن عن طريقها الت

) ، و)2003 ،الهولي وجوهر)(، ودراسة 2000 ،صالح)لية في منزله وحيه. وقد أكدت العديد من الدراسات على تنمية جوانب نمو الطفل  ودراسة املح

ل (. وعلى الرغم من التطورات التي شهدتها اململكة العربية السعودية في مجا 2011 ،األمعري والخميس ي) (، و2006،الجابري ) ، و(2005 ،الخليلي

يئة التحتية التعليم ما قبل املدرسة أو ما يعرف برياض األطفال ما زال يعاني من وجود مؤسسات تعليمية متباينة وغير متجانسة في معظم الجوانب كالب

 ما يخبروننا بما يفكرون فيه وما يشعرون به من خواملكونات املادية والدارية والتعليمية والصحية، 
ً
 أن األطفال كثيرا

ً
 ،الل لعبهم التمثيلي الحرعلما

 تربويا يعمل بدرجة كبيرة على تشكيل شخصية الطفل بأبعادها املخ
ً
تلفة؛ واستعمالهم للدمى واملكعبات واأللوان والصلصال، ويعتبر اللعب وسيطا

 في تنظيم 
ً
 فّعاال

ً
لذا ارتأت الباحثة إجراء هذه التعلم، وهكذا فإن األلعاب التعليمية متى ما أحسن تخطيطها وتنظيمها والشراف عليها تؤدي دورا

. مهارات التفكير البداعي لدى تالميذهنأثر برنامج تدريبي ملعلمات رياض األطفال بمحافظة القريات على توظيفهن الدراسة والتي تهدف إلى التعرف على 

 ولهذا أجابت الدراسة الحالية عن األسئلة اآلتية:

 ؟.ملعلمات رياض األطفال بمحافظة القريات على توظيفهن مهارات التفكير البداعي لدى تالميذهن أثر برنامج تدريبي: ما السؤال األول 

في التطبيق ( بين متوسطات تقديرات معلمات املجموعة التجريبية α  ≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) :الثاني السؤال

 ير البداعي تعزى ملتغيرات املؤهل العلمي، والخبرة، والتخصص؟.مستويات توظيف مهارات التفك البعدي على

 أهداف الدراسة:
 تحقيق إلى الدراسة سعت كما .على توظيف مهارات التفكير البداعي لدى معلمات رياض األطفال التعرف إلى رئيس ي بشكل الدراسة هذه هدفت

 اآلتية: األهداف

  الطالقة، املرونة، األصالة، األطفال بمحافظة القريات على توظيفهن مهارات التفكير البداعي  أثر برنامج تدريبي ملعلمات رياضالتعرف إلى(

 التفاصيل، حساسية املشكالت( لدى أطفال الروضة في املدارس. 
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 خصص(.، الخبرة، التتوظيف مهارات التفكير البداعي لدى معلمات الروضة تعزى لعدة متغيرات ) املؤهل العلمي اختالف الكشف عن 

 أهمية الدراسة:
طفال الروضة، وذلك من ترجع أهمية الدراسة إلى الدور الفاعل والذي تقوم به معلمات رياض األطفال في تنمية القدرات العقلية والدراكية أل 

تتحدد  اف تربوي منظم. لذلكخالل تعزيز املنظومة القيمية ) امليول واالتجاهات( وتدريبهم على ممارسة النشاط الذاتي واللعب الحر بتوجيه وإشر 

 أهمية هذه الدراسة من خالل الجوانب اآلتية:

 والتي أطلق عليها بقرن املبدعين، وأصبح إب ةتبرز أهمية الدراسة مقترن 
ً
ستراتيجية اللعب والتي تأخذ مكان الصدارة في األبحاث التربوية حديثا

 .التعلم األفضلداعي وذلك لتحقيق حديث املجتمعات النسانية في استثمار مهارات التفكير الب

  تبرز أهمية الدراسة كونها تخص املعلمات اللواتي يدّرسن طالب مرحلة رياض األطفال في توظيف مهارات التفكير األبداعي أثناء الحصص

 الدراسية.

  ( والتي تؤسس مل 2030توجية القائمين في إدرات التعليم في اململكة العربية السعودية وضمن رؤية ) رحلة جديدة في تعليم األطفال في هذه

 املرحلة من عمر الطالب. 

  رياض. ال أطفالتشجيع املعلمات في هذه املرحلة في تبادل زيارات األقران لرصد مواطن القوى لدى املتخصصات في تعليم 

 هم في تطوير مهارات األطفال وامتالكهم ملهارات العمل بما تتوصل اليه الدراسة من  استنتاجات وتوصيات بناًء على نتائج  الدراسة والتي قد تسا

 التفكير البداعي لدى طفل الروضة.

 حدود الدراسة:
  تتحدد نتائج هذه الدراسة بمجموعة من املحددات، وهي: 

 :بمحافظة القريات في والتابعة لدارة التربية والتعليم  تم تطبيق هذه الدراسة على املعلمات في مرحلة رياض األطفال  الحد البشري واملكاني

 اململكة العربية السعودية.

 ه(.   1439/1440: تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي )الحد الزماني 

 ) ادها نتائج الدراسة على صدق وثبات أداة القياس املستخدمة  في الدراسة والتي قامت الباحثة بإعد اقتصرت: الحد املوضوعي ) اإلجرائي

الدراسة ) كاملؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة،  اتفي ضوء متغير محاور  ة( فقرة موزعة على خمس48وتطويرها، وتمثلت بأداة تكونت من )

 والتخصص(. 

 التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة:
 :تضمنت الدراسة عدة تعاريف؛ وجاء هذه التعريفات 

: إنما أنت العب، و يقال: رجل لعبة أي  جاء في لسان العرب البن لغة اللعب:
ً
 ال يجدي عليه نفعا

ً
منظور: اللعب ضد الجد، و يقال لكل من عمل عمال

  كثير اللعب، و الشطرنج لعبة، و كل ملعوب به فهو لعبة ألنه اسم.

 هوإ
ً
وجه ، يقوم به األطفال لتحقيق املتعة والتسلية استغالل للطاقة الحركية والذهنية في آن واحد عبر نشاط ، إما أن يكون موجها أو غير م صطالحا

 (.500_450، ص2010)الخفاف،   .بطريقة مباشرة )كاأللعاب الحركية، ومجسمات الدمى، وألعاب الذكاء، ولعب األدوار(

اط متعلم يتم تطويره خالل ممارسة نشاط القدرة على األداء والتعلم الجيد وقتما نريد. واملهارة نش ( بأنها (Cottrell ,1999,21يعّرفها كوتريل املهارة: 

ودة األداء ما تدعمه التغذية الراجعة. وكل مهارة من املهارات تتكون من مهارات فرعية أصغر منها، والقصور في أي من املهارات الفرعية يؤثر على ج

 للمهارة بأنها " ش يء يمكن  213م ، ص1997  ،عبد الشافى رحاب)الكلي.  ويستخلص 
ً
تعلمه أو اكتسابه أو تكوينه لدى املتعلم عن طريق املحاكاة ( تعريفا

 والتدريب، وأن ما يتعلمه يختلف باختالف نوع املادة وطبيعتها وخصائصها والهدف من تعلمها".

ول إلى ش يء جديد، وهذا ( بأنه "عملية معرفية ينشط فيها الدماغ بهدف الوص85، 2005 ،قطامي)التفكير البداعي: تعّرفه مهارات التفكير اإلبداعي:  

نتاج أفكار جديدة وأصيلة، ومعالجة القضايا بمرونة من خالل إمنها: النظر إلى األشياء املألوفة بطريقة غير مألوفة، و نطلقات يتضمن جملة من امل

 عن إطالق األ 
ً
 ."فكار املتعلقة بالفكرة الواحدةتقليب الفكرة إلى جميع األوجه التي تحتملها ثم تفصيلها ورفدها بمعلومات إضافية واسعة، فضال

مو ن( ويوزع األطفال فيها على ثالث فئات، وتهدف املؤسسة إلى تحقيق ال6-4: هي مؤسسة تربوية تستقبل األطفال من عمر)رياض األطفال

 املتكامل في جوانب شخصية الطفل املختلفة.
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 بأنها املعلمة المعلمة رياض األطفال  
ً
 السنة بلوغ من الطفل بشؤون تعنىتي  تعمل في مدارس رياض األطفال الحكومية، : تعّرفه الباحثة إجرائيا

وتسعى في تدريسها لألطفال توظيف مهارات التفكير البداعي )الطالقة، األصالة، البتدائية،  املدرسة إلى دخوله وقـت وحتـى عمره من الرابعة

 وتدريبهم على اكتسابها.املرونة، التفاصيل، حساسية املشكالت( داخل بيئة الروضة 

 األدب النظري والدراسات السابقة

: األدب النظري 
ً
 أوال

 لمفهوم رياض األطفا

بالنظر إلى مدارس رياض األطفال فهي تلك املؤسسات التربوية ذات األمتداد االجتماعي ما بين املؤسسة واألهل للوقوف على احتياجات 

 
ً
 شامال

ً
 في النوا ي العقلية والجسمية والعقائدية والفكرية لتهيئته للدخول إلى املدرسة األبتدائية، وتشعره باألمان الطفل، تسعى بدورها إلى تأهيله تأهيال

ت جديدة. في األنتقال املفاجئ من البيت إلى املدرسة تاركه له الحرية الكافيه في ممارسة نشاطاته واكتشاف قدراته وأمكاناته وذلك الكتساب خبرا

نمية احتياجاتهم، مما يؤثر على تكوين شخصياتهم املستقبلية، ويؤهلهم للمرحل التالية، حيث تعتبر تلك املرحلة القاعدة األساسية وإشباع رغباتهم وت

ما  املرحلة إذاوالبنية التحتية للسلم التعليمي،  ويقاس نجاحها بمدى تقدم العمل التعليمي فيها، وتتشكل فيها نواة الشخصية في جميع جوانبها في هذه 

)قناوي وآخرون، بينما تعّرفها  م(. 2006أعدت الظروف والشروط الصحية والتربوية املالئمة بما يحقق أهداف هذه املرحلة التعليمية )بطاينة، 

طبيعة  ( سنوات، وتعتبر مرحلة عمرية خاصة من حيث 6-3م( مرحلة رياض األطفال من الناحية اللغوية بأنها املرحلة التي ترعى الطفل من )2005

 لتلبي احتياجات هذه املرحلة العمرية وتشبعها لتحقق النمو الشامل املتكامل لألطف
ً
 مرنا

ً
 خاصا

ً
ال في جميع التفكير ونوعه، مما يضفي عليها طابعا

 بالخبرات من خالل ما توفره
ً
 وثريا

ً
 هادفا

ً
لهم من ألعاب، وأدوات  مراحل حياتهم، وترتقي بنموهم إلى األفضل، لذلك تحتاج إلى بيئة منظمة تنظيما

(، ومدة الدراسة فيها سنتان وتكون على 6-4م( بأنها املؤسسات التربوية االجتماعية التي تستقبل األطفال من سن )2005وخامات. ويعّرفه خلف  )

 لاللتحاق باملرحلة االبتدائية، واكتسابه مهار 
ً
 سليما

ً
ات  وخبرات جديدة لتترك له الحرية التامة مرحلتين بستان وتمهيدي، وتهدف إلى تأهيل الطفل تأهيال

 في ممارسة نشاطاته واكتشاف قدراته وميوله وإمكانياته. 

 :أهداف رياض األطفال في اململكة العربية السعودية

 رسبمدا االطفال ورياض الحضانات وتوفير فيه، والتوسع االبتدائي قبل التعليم فرص توفير خالل من يتضح ( 2030 ) رؤية تحقيق إن

 على قيادة  ،لهم املناسبة التعليمية البيئة وتهيئة وتطويرها، التعليم منظومة مع ارتباطها وتفعيل البنات
ً
 ، قادرا

ً
 وخلقيا

ً
وإعداد طفل متوازن علميا

حلة رياض األطفال في ( أن أهداف مر 2006 ،الصمادي ومروة)وتذكر  .آمنهليه واثق بنفسه ومواكب لعصره في ظل بيئة تعليمية ئو املجتمع وتحمل املس

الم و اململكة العربية السعودية تتلخص في صيانة فطرة الطفل، ورعاية نموه الخلقي والعقلي والجسمي في ظروف طبيعية متجاوبة مع مقتضيات الس

السالمية الصالحة من خالل تيسير امتصاص الطفل لالتجاهات ، و تكوين االتجاه الديني القائم على التوحيد املطابق للفطرة، مشابهة لجو األسرة

ونقل الطفل بلطف من الذاتية املركزية إلى الحياة االجتماعية املشتركة مع زمالئه، وتهيئته للحياة  ،وجود قدوة محببة أمامه ونموذج يحتذى به

والتركيز على  دريبه على املهارات الحركية،ت، املدرسية، وتزويد الطفل بثروة من التعبيرات الصحيحة واملعلومات املناسبة لسنه واملتصلة بما يحيط به

وإسعاده  ،وتشجيع نشاطه البداعي وإتاحة الفرصة أمام حيويته لالنطالق املوجه، وتعهد ذوقه الجمالي ،الحواس وتدريبه على حسن استخدامها

 مشكالت الطفولة. وعالج بوادر السلوك غير السوي لدى األطفال والتيقظ ملواجهة ،وتهذيبه من غير تدليل وال إرهاق

 م( األهداف التربوية املنشودة ملرحلة رياض األطفال: 2005 ،قناوي وآخرون)ذكرت أهداف مدارس رياض األطفال: 

  :يزداد نمو الطفل بشكل سريع من حيث الطول والوزن، وتتفوق الناث على الذكور في سرعة النمو، وتزداد حركته وفيه النمو الجسمي والحركي

في التحكم بعضالته، ويعتمد على حواسه في استكشاف ومعرفة العالم من حوله، كما يستخدم يديه بكفاءة  هه للعب، وتزداد قدرتونشاطه وميل

لصغيرة، عالية، ويتميز بطول النظر حيث يرى األشياء البعيدة بشكل أوضح من األشياء القريبة، كما يرى األشياء الكبيرة بشكل أوضح من األشياء ا

، أو بساق تلو ويركض الط
ً
فل ويمش ي، لكن قد يخذله توازنه في بعض األحيان لضعف التناسق بين أعضائه، كما يصعب عليه القفز بالساقين معا

ويرتبط به نوا ي الصحة والغذاء )كاملساعدة على التعرف  على أعضاء الجسم، وتزويده باملعارف األساسية املرتبطة بالصحة والسالمة األخرى. 

ن األمراض، وإكسابهم االتجاهات اليجابية نحو قيم النظافة والصحة والجمال، وتزويدهم باملعلومات حول الغذاء الصحي وفوائده والوقاية م

ملهارات وعناصره وأنواعه وأوقات تناوله واآلداب املرتبطة به، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو قيم شكر النعمة وعدم الفراط والتفريط، وإكسابه ا

 ة املتصلة بتحريك العضالت، وتكوين اتجاهات  إيجابية نحو قيم النشاط والحركة الهادفة وبداية تكوين الهواية(. الحركي

  تزداد حدة انفعاالته وقوتها، ويكون كثير التقلب في ردود أفعاله وانفعاالته، ويميز أدوار أفراد أسرته ) كدور األم، واألب، واألخ، النمو االجتماعي: وفيها

، ويحّب السيطرة بشكٍل أكبر من السابق ويحب الواأل 
ً
تحكم خت(، ويحاول تقليدهم في أغلب األمور، ويميز التصرفات اليجابية عن السلبية اجتماعيا
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 في بعض األحيان
ً
 مسهعلى االعتماد على أنف همالتواصل أسرة الطفل واألنشطة املوجهة، وتشجيع ويرصد ذلك من خالل .والقيادة وقد يكون أنانيا

 في األنشطة االجتماعية. وإشراكهم  ،واحترام حقوق اآلخرين

 )يتغير إدراك الطفل لألشياء من حوله من الدراك الكلي إلى الدراك الجزئي، وتتسع آفاقه وقدراته على التفكير والتخيل وتذكر : النمو العقلي )املعرفي

حيث ال يحّب التركيز على موضوٍع واحٍد لفترٍة طويلٍة، وتزداد أسئلته بشكٍل واضٍح ويزيد  األشياء املرتبطة باألحداث، يمل بسرعة ويتوجه نحو التغيير؛

فاهيم حب االستطالع والبحث عنده بشكٍل ملحوٍظ، يعتمد بشكٍل أساس ٍي على حواسه الخمسة في عملية اكتساب الخبرات واملهارات. يزداد إدراكه مل

 ، وتهيئتهم للمرحلة التعليمية األخرى.العلمي وتزويده باملعلومات املتنوعة يمكن تدريبه على التفكير الزمان، واملكان.

 كانت مهما إمكاناتهم واحترام الذات، تقدير على  الّسارة، ومساعدتهم انفعاالتهم وتنمية وغضبه، انفعاالته في التحكمالنفس ي:  ويظهر ذلك من  النمو 

الغير(.  نحو إيجابية اتجاهات وتكوين والتقدير، والقبول  الحب إلى بالضافة حاجاتهم وإشباع سبالنف الثقة كتسابهمإاألعمال، و  لنجاز وتشجيعهم

 وهما: لتلك املرحلة، آخرين هدفين( م2005 ) خلفتضيف و 

 حاجاتهم وإشباع حولهم، من املجتمع مع التكيف على تساعدهم بطريقة معهم التعامل ليتم الخاصة االحتياجات ذوي  األطفال اكتشاف 

 .بهم الخاصة الخدمات وتقديم والتعليمية النفسية

 املختلفة مهاراتهم وتنمية ورعايتهم املوهوبين، األطفال اكتشاف. 

  :األدوار املهنية ملعلمة رياض األطفال

 مختلفة في ت
ً
حقيق النتاجات تعتبر معلمة رياض األطفال املحور األساس ي في برنامج التعليم في هذه املرحلة، حيث تتطلب أن تلعب أدوارا

ومؤهلة  التربوية الخاصة لهذه املرحلة، فال تستطيع الروضة املزودة بأحدث وسائل التعليم وأرقى المكانات أن تحقق أهدافها بدون معلمة متخصصة

 في جميع املجاالت األكاديمية واملهنية وبدون أن يواكب برامج العداد أثناء الخدمة، بشكل يتضمن أن 
ً
 علميا

ً
تستمر معلمات هذه املرحلة في تأهيال

(. ويجب على معلمة رياض األطفال العناية باألدوار 2007الطالع على املعارف واكتساب الكفايات الخاصة لتعليم األطفال في سن الروضة )أبو حمدة، 

 املهنية اآلتية:

  واالقتصادية املتوافرة في الروضة، والتخطيط للنتاجات التربوية للمرحلة والظروف االجتماعية ويتضمن التخطيط التخطيط والتحضير

 لألنشطة املناسبة لتحقيق أهداف البرامج والتخطيط لالحتياجات الفردية لكل طفل بناًء على مالحظة املعلمة وتفسير كل املالحظات.

 لمة بقوائم املالحظة ومقاييس النمو من خالل مراقبتها وتقويمها للنمو الفردي لألطفال ويتضمن ذلك إملام املع وذلك :تشخيص قدرات األطفال

ات لألطفال ومقاييس الذات والقوائم اللغوية والدراكية وقوائم املالحظة. وتنمية وتحسين مستوى األداء، لتمتلك القدرة على تشخيص الصعوب

الطرق الكفيلة لتحسين نوعية التعليم والتعلم           التي يواجهها األطفال، وإيجاد الحلول املناسبة لتقييم أداء األطفال، واالعتماد على النتائج ليجاد

 (. 1993 ،علي)

 بحيث تسهم في توفير بيئة تعليمية ذات خبرات تعليمية متنوعة وتقديم أدوات ومواد تعليمية مناسبة لها، ولضمان مراحل إدارة الغرفة الصفية :

واألشغال اليدوية والرحالت واألنشطة الرياضية واأللعاب املسلية ( واألدوات  النمو لدى األطفال يتوجب على املعلمة أن تحدد األنشطة )كالرسم

 (.2005  ،راشد)لهم واأللعاب لتناسب قدراتهم وميولهم، وتوفير بيئة مناسبة 

 والقدرة علىاإلرشاد والتوجيه ،
ً
 لكسابهم السلوك املقبول اجتماعيا

ً
 وجماعيا

ً
االتصال والتواصل مع  : ويظهر ذلك من خالل توجيه األطفال فرديا

 اآلخرين والتعامل مع مشاعرهم الذاتية، وتوجيه إحساسهم بالثقة بالنفس وإقامة العالقات االجتماعية وتطويرها ألجل ذلك على املعلمة أن

طفال )عبد تمتلك االتجاهات األيجابية كأن تكون قدوة حسنة في مظهرها ومسلكها وقدرتها على توظيف استراتيجيات تحسين السلوك لأل 

 (.2007السميع، 

 لدراسة جوانب هذا املفهوم؛ ومن هذه التعريفات مفهوم اللعب
ً
 كبيرا

ً
 ألهمية اللعب في حياة األطفال أهتم الباحثون أهتماما

ً
تعريف فرانك بارون : نظرا

(Frank Barron ( بأنه مصدر سرور الطفل ومصدر عريزي يساعد على طرح التوترات )Inner Tensions  و ) هو نوع من التمرين االستعدادي الفعال

 (. frank Barron ,1979 , p. 187لنمو الخبرة )

وتعّرفه الباحثة بأنه ممارسة الطفل لنشاط تشترك فيه جميع عناصر الشخصية من مهارات بدنية ونفسية وعقلية واجتماعية ومزاجية إذن 

 هو نشاط متناسق شامل يرض ي حاجات الطفل ويشبع دوافعه.

 :ة اللعب عند األطفالأهمي

% ( من نمو الدماغ يحدث بعد 75يعتبر اللعب من أهم املمارسات الالزمة للتنمية الصحية لألطفال، حيث أثبتت األبحاث أن ما يقارب ) 

ها إلى تحفيزه وتنشيطه، الوالدة، حيث يساعد اللعب على عملية نمّو وتطور الدماغ عن طريق تكوين روابط بين الخاليا العصبية فيه، والتي تؤدي بدور 

ارات الطفل ويعتبر القيام باأللعاب التي تحتاج إلى مهارات حركية دقيقة مثل القدرة على إمساك األقالم، أو الجري والقفز. كذلك يسهم في تطوير مه
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تفاوض، وحل املشكالت(، واكسابهم مهارة االجتماعية، حيث يتعلم األطفال العديد من املعاني االجتماعية أثناء اللعب ) كاملشاركة، والتعاون، وال

يهم، وطرق االعتذار لآلخرين، وتتطور قدراتهم في إدراك السلوكيات التي يجب عليهم االبتعاد عنها ) كالضرب، وتبرز عندهم صفات اللطف والتعاطف لد

د من إحساسهم باالكتفاء الذاتي، والجدارة، والثقة مما التحكم في النفس(. ولتعزيز مفهوم الثقة بالذات عند األطفال يستطيع  اتخاذ القرارات ويزي

 (.2010يمكنه من تطوير قدراته على التعبير عن مشاعره )اليتيم، 

ذ وهنا تستخدم املعلمة في رياض األطفال استراتيجية التعلم باللعب وهي إحدى استراتيجيات التعليم التربوية واملمنهجة وتعد إحدى املناف

ملعارف والعلوم إلى الطفل بأسلوب محفز و مشجع ، يكتسب الطفل من خاللها العديد من املهارات في إطار تربوي يجمع بين املعرفة األساسية ليصال ا

الطفل،  واملرح، ويقع عليها مسؤولية التخطيط السليم لتوظيف األلعاب و األنشطة وذلك لخدمة األهداف التربوية التي تتناسب مع قدرات واحتياجات

دم عدة طرق في تعليم األطفال عن طريق اللعب؛ منها : املكعبات ، حيث تستخدم في تعلم قواعد الحساب وتطوير مهارات الطفل الحركية وتستخ

اكتشاف الدقيقة و كذلك التآزر البصري، واأللعاب التخيلية، التي تعنى بتنمية الخيال لديه، واللعب بالصلصال والعجين والطالء والتي تتيح له 

 (. 2004امات املختلفة واستخدامها لتكوين أشكال وتخيل مواقف متعددة ) مردان، الخ

( على أن مرحلة الروضة هي مرحلة للتنمية الشاملة لحواس الطفل وقدراته وميوله واتجاهاته، وهي تسهم 28-27: 2001 ،محمد)فقد أكد 

العقلية، وأن أفضل وسيلة لتعليم الطفل التفكير هي تدريب حواسه بوصفها بفعالية في تنمية التفكير لديه من خالل االهتمام بحواسه وقدراته 

 .النوافذ التي تدخل منها املعرفة إلى عقل الطفل وأحاسيسه، لذلك أصبح الهدف من االهتمام بتنمية حواس الطفل هو تنمية تفكيره 

 :اإلبداع عند األطفال

وتبدو كأنها اتجاه أو ميل أو سمة شخصية وليست قدرة أي أنها تتغير في الصفة من نمو البداعية عند األطفال بأنها تفتح وصراحة وتلقائية 

( بأنها القدرة على 2005) (. كما تعّرفها الخليلي2005الطفل، ربما أكثر كوظيفة للنضج واالتصال الوثيق بالحقائق أكثر منها كوظيفة للتكيف )الكناني، 

دية وعلى درجة عالية من املرونة في االستجابة وتطوير األفكار واألنشطة، والبداع يكون لدى معظم األطفال إنتاج عدد من األفكار األصيلة غير العا

 بدرجات متفاوتة تختلف من طفل آلخر ومن بيئة إلى أخرى، ولذلك فإن إبداع األطفال هو تفكير ذو نتائج خالقة وليست روتينية أو نمطية.

 مرحلة رياض األطفال تعليم مهارات التفكير اإلبداعي في

، ن مرحلة رياض األطفال من املراحل األساسية في العملية التربوية فهي حلقة الوصل بين األسرة واملدرسة واللبنة األولى للسلم التعليميإ

كية، ولغوية وجمالية، وتتميز بأنها فترة حاسمة في حياة الطفل لبناء شخصيته، وتكامل جوانب نموه األساسية ) جسمية، وحركية، وعقلية وإدرا

. لذا تعد املدرسة هي بيته الثاني واملعلمات بمثابة األمهات والقدوة والنموذج الذي يحتذى بهّن،  (Lindqvist, Gunilla.2003) ونفسية واجتماعية

تربوية والنظام والتعاون وتوزيع املسؤوليات ويصبح الزمالء بمثابة األخوة، ولكن يختلف مناخ املدرسة عن املناخ العائلي باملناهج الدراسية واألنشطة ال

ح التساؤل واالختصاصات وممارسة الهوايات، لذلك فهي تساهم في إظهار املهارات والقدرات االبتكارية، كما أن املناهج الدراسية تنمّي في الطفل رو 

املتكاملة للطفل عموًما وبالتالي التأثير على تنمية قدراته نحو ومحاولة حل املشكالت، وبذلك يزداد دور املدرسة أهمية وقوة في التأثير على التنشئة 

رياض األطفال على مساعدة كل طفل في تحقيق أقص ى استفادة ممكنة من قدراته واستعداداته (. وتسعى معلمة 2009الخلق والبداع )السبيعي، 

وبقدراته  وتعزز تقته بنفسه، ح االبتكارية لدى الطفل وتستثمر طاقاتهلنتاج أفضل ابتكار وإبداع له، ويتم ذلك من خالل املواقف التي تنمّي الرو 

الفردية بينهم، ومهاراته املختلفة وتنمية املفهوم الذاتي اليجابي لديه، وإشباع حاجاته النفسية واالجتماعية والتعليمية واألمنية، ومراعاة الفروق 

في إنتاج االبتكار، وتوظيف االستراتيجيات املناسبة في التدريس والتي تعتمد على املشاركة في وتنمية االبتكارات الجماعية واستثمار قدراتهم الخاصة 

اري اليجابي، اللعب وتنمية االتجاهات االيجابية عندهم، وتمتلك قدرات ومهارات ابتكارية لتساعد على تنمية ابتكار األطفال ودفعهم إلى العمل االبتك

على ضرورة توفير الجو املشجع للتفكير بحيث يستطيع  (Cotton, 2002)جتماعي مع أولياء أمور األطفال.  ويؤكد كوتن ولديها القدرة على التواصل األ 

هيئة  الظروف املتعلم التعامل بحرية مع األفكار للوصول إلى ما هو جديد. أن تعليم التفكير البداعي لألطفال داخل صف الروضة  يتطلب من املعلمة  ت

  (.2001بيئة التربوية املحفزة للتفكير وإعمال التفكير داخل الطفل )عدس،املناسبة وال

  :امت الباحثة بعملية مسح شامل ملوضوع الدراسةالدراسات السابقة قوبالنظر إلى 

 لتفكير البداعي لدى دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج قائم على األلعاب الدراكية في تنمية ا (2018 ،ةالعجيلي والدهامش) أجرى  فقد

 وطفلة اختيروا من مدرستين من مدارس الرياض الحكومية في مدينة عمان، 49أطفال الروضة في مدينة عمان، تكونت عينة الدراسة من )
ً
( طفال

(، 24عتين التجريبية )ن=ي االختبارين القبلي والبعدي للمجمو و ( سنوات، وقد استخدم الباحثان التصميم شبه التجريبي ذ6-5تراوحت أعمارهم بين ) 

(، واختبار تتبعي للمجموعة التجريبية. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم برنامج قائم على األلعاب الدراكية أعد لهذه الغاية، 25لضابطة )ن=او 

طات درجات مهارات التفكير البداعي، واختبار تورانس للتفكير البداعي) الدوائر(. أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوس

 للتفاعل بين متغيري جنس 
ً
الطفل والدرجة الكلية بين املجموعتين التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية، وعدم وجود أثر دال إحصائيا
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د فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات والبرنامج في درجات مهارات التفكير البداعي، والدرجة الكلية باستثناء درجة األصالة، وعدم وجو 

 التطبيق البعدي والتطبيق التتبعي للمجموعة في جميع مهارات التفكير البداعي وفي الدرجة الكلية. 

  في مدينة  دراسة هدفت التعرف إلى أثر استراتيجية األلعاب اللغوية في تنمية مهارات التخيل البداعي لدى أطفال الروضة (2018 ،صومان)أجرى

 وطفلة تم 50عمان،  تكونت عينة الّدراسة من )
ً
  موزعين على مجموعتي الّدراسة )ياختا( طفال

ً
 وطفلة في املجموعة التجريبية، و  25رهم قصديا

ً
( طفال

 وطفلة في املجموعة الضابطة، تم اختيارهم من رياض األطفال التابعة ملديرية التعليم الخاص في مدينة عما25)
ً
ن أثناء العام الّدراس ي ) ( طفال

(. ولتحقيق هدف الدراسة أعّد الباحث أدوات الّدراسة واملتمثلة في ) قائمة مهارات التخيل البداعي لطفل الروضة، الدليل التعليمي 2016/2015

ا. أظهرت نتائج الّدراسة وجود فروق ذات باستخدام استراتيحية األلعاب اللغوية، اختبار التخيل البداعي لطفل الروضة( بعد التأكد من صدقها وثباته

بين أداء أفراد املجموعة التجريبية والضابطة في جميع مهارات التخيل البداعي )الطالقة، املرونة،  (α=0.05) داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 ما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى األصالة( لصالح املجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية األلعاب اللغوية. بين

(α=0.05) ةيعزى إلى متغير الجنس )ذكور، إناث( في )الطالقة، املرونة،األصالة(، بالضافة إلى عدم وجود فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى الدالل 

(α=0.05)  التخيل البداعي. يعزى ألثر التفاعل بين االستراتيجية والجنس في الدرجة الكلية ملهارات 

  توظيف مهارات التفكير البداعي لدى معلمات رياض األطفال في املدارس التابعة لدارة إلى مدى التعرف  (2015 ،الكساب)هدفت دراسة

 وتكونت من )206(، والبالغ عددهم التربية والتعليم ملحافظة القنفذة
ً
لدراس ي الثاني ( معلمة خالل الفصل ا80( معلمات اختيرت العينة عشوائيا

( فقرة موزعة 49م(، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير أداة دراسة وهو مقياس مهارات التفكير االبداعي تكونت من )2013/2014للعام الدراس ي )

عدا مهارة األصالة كانت أن درجة توظيف معلمات الروضة ملهارات التفكير البداعي كانت كبيرة في كافة املهارات ما محاور، بينت النتائج  ةعلى خمس

اتي مؤهلهن متوسطة وجاءت الفروق لصالح مهارة الطالقة حسب متغير املؤهل العلمي وللمعلمات اللواتي مؤهلهن العلمي )دبلوم( مقارنة باملعلمات اللو 

متغير املؤهل العلمي ومتغير الخبرة،  )بكالوريوس(، وعدم وجود فروق في توظيف كافة املهارات حسب املقياس الكلي ملهارات التفكير البداعي حسب

تي ووجود فروق في توظيف مهارة التفاصيل حسب متغير التخصص، وجاءت الفروق لصالح املعلمات اللواتي تخصصهن )أدبي( مقارنة باملعلمات اللوا

وأوصت البداعي حسب متغير التخصص. تخصصهن )تربية طفل(، وعدم وجود فروق في توظيف كافة املهارات حسب املقياس الكلي ملهارات التفكير 

 وذلك لتدريس املقررات املعدة  لتلك املرحلة مما ينعكس على األطفال رياض في املتخصصات الخريجات من املعلمات تعيين على ضرورة التركيزالدراسة ب

 األطفال. لتدريس الالزمة والكفايات باملهارات تمتعهّن 

  أجرى  ( وايتنغتون و روبوالn & Roppola, 2014Whitingto ) دراسة هدفت إلى التعرف على أثر األساليب التربوية املستخدمة من املعلمين

تيار خ( سنوات. واستخدمت هذه الدراسة دراسة حالة وصفية الستكشاف التفكير والجراءات وتم ا8-5لتنمية الخيال والبداع عند األطفال من عمر )

( سنة، وقامت 19البتدائية في بيئات مختلفة من جنوب استراليا، حيث كانت املعلمة األولى لديها خبرة ) عينة قصدية من ثالث معلمات من الصفوف

 وطفلة من )25بتدريس )
ً
 من عمر )22( سنة، وقامت بتدريس )40( سنوات، واملعلمة الثانية كان لديها خبرة )6-5( طفال

ً
(، واملعلمة الثالثة 8-5( طفال

 وطفلة من عمر )25كانت مسؤولة عن تدريس )( سنوات و 4لديها خبرة )
ً
( سنوات، وتم جمع البيانات باستخدام املالحظة واملقابلة وتسجيل 7-6( طفال

ارات فيديو للتفاعالت الصفية، وأظهرت نتائج الدراسة أن املعلمات يمكنهّن استخدام أساليب تربوية متنوعة من خالل اللعب ونجحت في تنمية مه

 ( سنوات. 8-5ة والتخيلية لألطفال من عمر )التفكير البداعي

  دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية توظيف اللعب التعاوني في تنمية مهارات التفكير األساسية لدى تالميذ رياض  (2014 ،بني خالد )أجرى

 وطالبة ( 50األطفال، تكونت عينة الدراسة من )
ً
م اختيارهم بشكل عشوائي بعد التأكد من تكافؤ ( سنوات حيث ت6-5تراوحت أعمارهم ما بين )طالبا

على البيانات، أظهرت نتائج الدراسة  هحصائيال مجوعتي الدراسة في مهارات التفكير األساسية من خالل االختبار القبلي، قام الباحث بإجراء التحليالت 

ة، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارات بان مهارة التعليل هي األكثر ممارسة، بينما كانت مهارة االستنتاج األقل ممارس

 التفكير األساسية على املقياس الكلي وأبعاده: التذكر، والتصنيف، والتنبؤ، واالستنتاج، والتعليل ولصالح املجموعة التجريبية.

  يــر الكفايــات املهنيــة ملعلمــات ريــاض األطفــال بمحافظــة جنــوب دراسة هدفت إلــى تصور مقترح لبرنامــج تدريبــي لتطو  (2014 ،السعدية)أجرت

املهنيـة تعـزى ملتغيـرات )سـنوات  الباطنــة فــي ســلطنة عمــان، والتعــرف علــى الفــروق بيــن تقديـرات املعلمـات لبنـاء البرنامـج التدريبـي لتطويـر الكفايـات

) التخطيـط  مجاالت؛ وهي ة( فقرة وزعت على خمس41ــة(. ولتحقيــق أهــداف الدراسـة أعـدت الباحثـة اسـتبانة مكونة من )الخبــرة، والعمــر، والوالي

( معلمـة، تـم اختيارهـن 58، وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن ))للتدريـس، واسـتراتيجيات التدريـس، وإدارة الصـف، والعالقـات النسـانية، والتقويـم

طفـال يدركـن أهميـة لطريقـة الطبقية العشـوائية مـن مرحلـة ريـاض األطفـال فـي محافظـة جنـوب الباطنـة. بينـت نتائـج الدراسـة أن ْ معلمـات ريـاض األ با

س، وكفايــة العالقــات النســانية، الكفايـات املهنيـة فـي عملهـن ومهامهـن اليوميـة، وجاءت هذه الكفايات ) كفايـة التقويـم، وكفايـة التخطيـط للتدريـ
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مـات ريـاض األطفـال فـي وكفايــة اســتراتيجيات التدريــس، وكفايــة إدارة الصف(، كمــا بينـت النتائـج وجـود فـروق ذات داللة إحصائيـة بيـن تقديـرات معل

 ( سـنة، وعــدم وجــود فــروق ملتغيــر ســنوات الخبــرة والوالية. 30-22لعمرية )الكفايـات املهنيـة تعـزى ملتغيـر العمـر ولصالـح املعلمـات ذوات الفئـة ا

 ( وهدفت دراسة كارووسكيا و أولدزكاب و دزيدزيويسزاKarwowskia & Oledzkab & Dziedziewicza, 2012   ) أثر برنامج خربش

 67( سنوات في بولندا، شارك األطفال والبالغ عددهم )6-4ال من عمر ) بالرسم ) الرسم العابث( على الخيال البداعي والتفكير التباعدي لألطف
ً
( طفال

 للمجموعة الضابطة، وذلك باستخدام برنامج بعنوان البداع بالرسم العابث، مغامرات اليعسوب 61في الدراسة كمجموعة تجريبية وعددهم )
ً
( طفال

(Grazkaفي االختبار القبلي، واالختبار البعدي. ( استخدمت اختبارات البداع التصويرية ) فرانك ال )رسم واختبار تورانس، واختبارات التفكير البداعي

لقيود املفروضة وأظهرت النتائج أن البرنامج له أثر في تطوير خيال املشاركين وتوجد طالقة وأصالة في التفكير، وناقشت النتائج في سياق المكانيات وا

 اصة في مرحلة الطفولة املبكرة، وإيجابيات برنامج خربش بالرسم كأساليب تعزيز البداع والخيال لدى األطفال. على تحفيز قدراتهم البداعية وخ

  وهدفت دراسة(Agina, 2012 ) إلى فحص أثر التنظيم الخارجي غير النساني في التفكير البداعي لدى أطفال الروضة في ليبيا، تكونت عينة

 وطفلة100الدراسة من )
ً
من أطفال الروضة، استخدم الباحث طريقة تعتمد نظام تعلم خاص يستند إلى الحاسوب كبيئة تعليمية مستقلة مع  ( طفال

اسة أن استخدام حواسيب بسيطة خاصة لألطفال، وفي قياس املتغير التابع استخدم اختبار تورانس للتفكير البداعي غير اللفظي. أظهرت نتائج الدر 

  الحاسوب عملت على تطوير التفكير البداعي لدى أطفال الروضة خالل تعلمهم مهمات رياضية.الطريقة التي استخدمت مع 

 التعقيب على الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة الحالية: 
 :منها واالستنتاجات املالحظات من لعدد الباحثة توصلت الدراسة موضوع تناولت التي السابقة الدراسات على باالطالع

 العجيلي والدهامشه) جريت أنها مشابهة من حيث اعتماد املرحلة التي أجريت عليها الدراسة كدراسةأالدراسات السابقة التي  جاءت بعض، 

 و وايتنغتون (، ودراسة 2014 ،بني خالد) ودراسة ،(2014 ،السعدية) (، ودراسة2015 ،الكساب )ودراسة ،(2018 ،صومان) (،  ودراسة2018

 (. Agina, 2012) دراسة(، و  Roppola, 2014Whitington &)  روبوال

  ( 2018 ،صومان) (، ودراسة2018 ،العجيلي والدهامشه)أظهرت أن الدراسات السابقة كانت عيناتها تخص الطفل الذكر واألنثى كدراسة

 (.12Agina, 20)دراسة (، 2014،بني خالد)(، ودراسة Whitington & Roppola, 2014دراسة، وايتنغتون و روبوال ) 

  بينما خصت دراسة ( كارووسكيا و أولدزكاب و دزيدزيويسزاKarwowskia & Oledzkab & Dziedziewicza, 2012   ).الذكور 

 ( . 2014 ،السعدية)دراسة أهتمت بعض الدراسات املعلمين واملعلمات  ك 

 صومان)( دراسة 2018 ،العجيلي والدهامشه)سة كاملنهج املستخدم في الدراسات السابقة كدرا املنهج الوصفي املسحي ةستخدمت الباحثا، 

 & Karwowskia( دراسة دراسة كارووسكيا و أولدزكاب و دزيدزيويسزا ) 2014 ،السعدية)( دراسة 2014 ،بني خالد)( دراسة 2018

Oledzkab & Dziedziewicza, 2012  .) 

  بينما ( 014استخدمت دراسة  وايتنغتون و روبوالWhitington & Roppola, 2  .دراسة حالة وصفية ) 

  صومان) (،  ودراسة2018 ،العجيلي والدهامشه)كدراسة أستفادت الباحثة من األدب النظري املستخدم في الدراسات السابقة كدراسة، 

دراسة و (، Whitington & Roppola, 2014وايتنغتون و روبوال ) (، ودراسة 2014 ،بني خالد)(، ودراسة 2014 ،السعدية)(، ودراسة 2018

(Agina, 2012.) 

 :واإلجراءات الطريقة
 ملجتمع الدراسة وعينتها، وأداة الدراسة، وطـرق التحقـق مـن صـدقها وثباتهـا، ومتغيـرات الدراسـة، واملعالجـات الحصـائية ال

ً
تـي تـم فيما يلي وصفا

 استخدامها للتوصل إلى النتائج. 

معلمات الذي يتناسب وطبيعة هذه الدراسة وذلك من خالل توزيع أداة الدراسة على جريبي شبه التقامت الباحثة باستخدام املنهج منهجية الدراسة: 

، والقيام بجمعها مهارات التفكير البداعي لدى تالميذهنأثر برنامج تدريبي ملعلمات رياض األطفال بمحافظة القريات على توظيفهن  رياض لبيان

 م(.2018/2019ام الدراس ي )وتحليل بياناتها إثناء الفصل الدراس ي األول للع

اشتمل مجتمع الدراسة على جميع معلمات رياض األطفال في املدارس التابعة لدارة التربية والتعليم ملحافظة القريات والبالغ عددهن مجتمع الدراسة: 

 (.   هـ1439/1440( معلمة للعام الدراس ي )122)

( 40علمة، تم توزيعهن على مجموعتين املجموعـة األولـى ُعينـت كمجموعـة تجريبيـة وعـددهن )( م74تم اختيار عينة قصدية تكونت من ) عينة الدراسة:

 ( يبين توزيع أفراد الدراسة حسب املجموعة.1والجدول)( معلمة. 34معلمة، واملجموعة الثانية ُعينت كمجموعة ضابطة وعددهن )
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 (: توزيع أفراد الدراسة في املجموعتين التجريبية والضابطة1جدول )
 النسبة العدد املجموعة

 %54.05 40 املجموعة التجريبية

 %45.95 34 املجموعة الضابطة

 %100.00 74 املجموع

)الطالقة، واملرونة، واألصالة، ممارسة معلمات رياض األطفال ملهارات التفكير اإلبداعي درجة قامت الباحثة بتصميم مقياس "أداة الدراسة: 

 (. 2015("، بعد الرجوع إلى بعض الدراسات السابقة في هذا املوضوع، مثل دراسة الكساب )توالتفاصيل، وحساسية املشكال 

ون املقياس بصورته األولية من )
ّ
( فقرة، ومجال املرونة: وتضمن 11( فقرة موزعة على خمسة مجاالت، وهي: مجال الطالقة وتضمن )48تك

( فقرات. حيث تم مراعاة 7( فقرات، ومجال حساسية املشكالت وتضمن )8( فقرات، ومجال التفاصيل وتضمن )8( فقرة، ومجال األصالة وتضمن )14)

 آلتية عند بناء املقياس:األمور ا

 .صياغة الفقرات بلغة علمية سليمة 

 ممارسة معلمات رياض األطفال ملهارات التفكير البداعيصياغة الفقرات بحيث يظهر من خاللها درجة. 

 .صياغة العبارات بطريقة واضحة تحدد املطلوب بدقة 

 صدق مقياس مهارات التفكير االبداعي:

مين من أعضاء هيئات التدريس في كليات التربية في الجامعات السعودية، للتأكد من وضوح فقرات تم عرض املقياس على عشرة محك

حكمين، وقد املقياس ومالءمتها للغرض الذي أعدت ألجله. حيث أجريت التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة التي تم الحصول عليها من قبل امل

%(، واعتبرت هذه النسبة 70( فقرة. وقد تّم قبول التعديالت التي أجمع عليها املحكمون بنسبة اتفاق )48لغة )حافظ املقياس على عدد فقراته والبا

 لبعض فقراته.  مناسبة لغايات البحث العلمي. وفي ضوء آراء املحكمين فقد تم تعديل الصياغات اللغوية

 ثبات مقياس مهارات التفكير االبداعي:

امت الباحثة بحساب معامالت الثبات له، بطريقتين: الطريقة األولى طريقة التطبيق وإعادة التطبيق، حيث تم للتحقق من ثبات املقياس، ق

 بين التطبيق 14( معلمة، وذلك بتطبيقه مرتين وبفاصل زمني )24تطبيقه على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها وعددهن )
ً
( يوما

(، وبلغت 0.89 – 0.80م حساب معامالت ارتباط بيرسون بين نتائج التطبيقين، حيث تراوحت معامالت الثبات للمجاالت بين )األول والتطبيق الثاني. وت

(. أما الطريقة الثانية، فقد استخدم فيها طريقة كرونباخ ألفا للتعرف على االتساق الداخلي 0.92قيمة معامل االرتباط بين الدرجات الكلية في املرتين )

 ( للمقياس ككل، وهي قيم مقبولة لجراء مثل هذه الدراسة. 0.93(، و)0.92– 0.83ات، فتراوحت قيم معامالت الثبات للمجاالت بين )للفقر 

 تصحيح مقياس مهارات التفكير االبداعي:

 )Likertتم استخدام مقياس ليكرت )
ً
( درجات، وتنطبق بدرجة كبيرة 4( ذي التدريج الرباعي لدرجات املوافقة، على النحو اآلتي: تنطبق تماما

 درجة واحدة، لتقدير 3)
ً
. وقد درجة ممارسة معلمات رياض األطفال ملهارات التفكير البداعي( درجات، وتنطبق بدرجة قليلة درجتان، ال تنطبق إطالقا

 تم استخدام التدريج الحصائي التالي لتوزيع املتوسطات الحسابية:

  ضة.( درجة ممارسة منخف2.00)أقل من 

  ( درجة ممارسة متوسطة.3.00أقل من  -2.00)من 

  ( درجة ممارسة عالية.4.00 -3.00)من 

 من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة، تم تطبيق مجموعة من الجراءات التي يمكن تلخيصها بما يلي: إجراءات الدراسة: 

 معلمات رياض األطفال ملهارات التفكير البداعي.تحديد الهدف من الدراسة: حيث هدفت هذه الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة  .1

 الدراسة: قامت الباحثة باالطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة واملقاييس واالستبيانات التي تتعلق بموضوع الدراسة. ةاأدبناء  .2

 املحكمين حول املحاور والفقرات.تم عرض املقياس على املحكمين من ذوي االختصاص لقياس صدقها الظاهري، وتعديل املطلوب من  .3

 األداة بعد التحكيم: تم تعديل بعض الفقرات من املقياس املعد لذلك.  .4

 تم توزيع املقياس على عينة الدراسة بهدف تطبيقه على العينة االستطالعية للتأكد من صدق البناء والثبات له. .5

 فراد املجموعة التجريبية. تم تطبيق البرنامج التدريبي لستراتيجية التعلم باللعب على أ .6

(، وعرض ومناقشة النتائج، SPSSتم جمع اداة الدراسة "املقياس"، وتفريغ البيانات وتحليل النتائج باستخدام برنامج التحليل الحصائي ) .7

 واستخالص النتائج النهائية والتوصيات.
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 تية:اشتملت الدراسة على املتغيرات اآل متغيرات الدراسة:

: املتغير 
ً
 : طريقة التدريس، ولها مستويان:املستقل أوال

 التي خضعت للتدريس وفق إستراتيجية التعلم باللعب. املجموعة التجريبية -

: املتغيرات الوسيطة:
ً
 ثانيا

 .املؤهل العلمي: بكالوريوس، دراسات عليا 

  سنوات(. 10سنوات، أكثر من  10 -  5سنوات، من  5عدد سنوات الخبرة: ) أقل من 

   :تخصصات أدبية، تخصص تربية طفل.التخصص 

: املتغير التابع: 
ً
)الطالقة، واملرونة، واألصالة، والتفاصيل، وحساسية املشكالت(، درجة ممارسة معلمات رياض األطفال ملهارات التفكير البداعي ثالثا

 ملعدة لذلك.والذي يعبر عنه باملتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة على فقرات ومحاور االستبانة ا

 املعالجات اإلحصائية:

 استخدمت الباحثة األساليب واملعالجات الحصائية اآلتية: 

 مهارات التفكير البداعيأفراد املجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الوصفية لتقديرات. 

 اختبار تحليل التباين املصاحب األحادي امل( تعددOne way MANCOVAالستجابات أفراد مجموعت )مهارات الدراسة على مقياس  ي

 .التفكير البداعي للتحقق من السؤال األول 

 املتعدد  املصاحب الثالثي اختبار تحليل التباين(Three way MANOVA الستجابات أفراد املجموعة التجريبية الدراسة على مقياس )

 .نيلتحقق من السؤال الثال مهارات التفكير البداعي

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 
لالجابة عن النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشته: ونص السؤال على " ما فاعلية توظيف معلمات رياض األطفال ملهارات التفكير اإلبداعي"؟ 

د مجموعتي الدراسة على محاور مقياس مهارات التفكير البداعي هذا السؤال، تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفرا

 ( يبين ذلك.2حسب متغير املجموعة في التطبيقين القبلي والبعدي، والجدول)

افات املعيارية لتقديرات أفراد مجموعتي الدراسة على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي حسب متغير املج2جدول) موعة في (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 التطبيقين القبلي والبعدي 
 املحاور  املجموعة التطبيق القبلي التطبيق البعدي

 املتوسط الحسابي* االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي* االنحراف املعياري 

 الطالقة الضابطة 2.46 0.750 2.51 0.576

 التجريبية 2.42 0.672 3.64 0.410

 املرونة ةالضابط 2.39 0.537 2.45 0.527

 التجريبية 2.37 0.647 3.51 0.537

 األصالة الضابطة 2.33 0.553 2.30 0.451

 التجريبية 2.31 0.651 3.43 0.478

 التفاصيل الضابطة 2.18 0.658 2.21 0.507

 التجريبية 2.20 0.534 3.05 0.462

 حساسية املشكالت الضابطة 1.98 0.492 1.97 0.613

 التجريبية 2.01 0.487 2.89 0.623

 مقياس التحصيل ككل الضابطة 2.27 0.504 2.29 0.828

 التجريبية 2.26 0.546 3.30 0.425

 (.4الدرجة العظمى من ) *       

( وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد مجموعتي الدراسة على محاور مقياس مهارات التفكير 2يالحظ من الجدول)

داعي حسب متغير املجموعة في التطبيقين القبلي والبعدي. ولتحديد مستويات الداللة الحصائية لتلك الفروق، تم استخدام تحليل التباين الب

 (.3(، حيث كانت النتائج كما في الجدول)One way MANCOVAاملصاحب األحادي املتعدد )
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للفروق بين متوسطات الحسابية لتقديرات أفراد مجموعتي الدراسة على محاور مقياس مهارات  (: نتائج تحليل التباين املصاحب املتعدد األحادي3جدول )

 التفكير اإلبداعي حسب متغير املجموعة في التطبيقين القبلي والبعدي
 مربع ايتا مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات الحرية درجات مجموع املربعات املهارات مصدر التباين

 القبلي

 

 0.702هوتلنغ= قيمة

 0.012ح=

 0.008 *0.000 7.232 18.924 1 18.924 الطالقة

017 

 
 0.010 *0.000 7.329 20.514 1 20.514 املرونة

 0.009 *0.000 9.196 24.928 1 24.928 األصالة

 0.009 *0.000 8.884 20.549 1 20.549 التفاصيل 

 0.011 *0.000 9.357 23.477 1 23.477 حساسية املشكالت 

 0.013 *0.000 6.785 21.553 1 21.553 مقياس التفكير اإلبداعي ككل

 املجموعة

 

 0.722قيمة هوتلنغ=

 0.004ح=

 0.201 *0.000 7.966 20.846 1 20.846 الطالقة
 0.199 *0.000 8.077 22.608 1 22.608 املرونة
 0.221 *0.000 7.763 21.044 1 21.044 األصالة

 0.217 *0.000 8.599 19.889 1 19.889 التفاصيل

 0.208 *0.000 8.063 20.229 1 20.229 حساسية املشكالت

 0.389 *0.000 7.748 24.611 1 24.611 مقياس التفكير اإلبداعي ككل

 2.617 71 185.79 الطالقة الخطأ
 2.799 71 198.726 املرونة

 2.711 71 192.456 األصالة

 2.313 71 164.221 التفاصيل

 2.509 71 178.134 حساسية املشكالت

 3.176 71 225.522 مقياس التفكير اإلبداعي ككل

 .(α ≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

( بين تقديرات أفراد مجموعتي الدراسة على جميع محاور α≤0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )3يبين الجدول)

التفكير البداعي واملقياس ككل حسب متغير املجموعة في التطبيق البعدي وذلك لصالح تقديرات أفراد املجموعة التجريبية. ولتحديد مقياس مهارات 

داء قيمة الفرق في متوسطات أداء طالب املجموعتين التجريبية والضابطة، فقد استخرجت املتوسطات الحسابية املعدلة الناتجة عن عزل تأثير األ 

 ( هذه النتائج.4في املجموعتين عن أدائهم البعدي، ويبين الجدول ) القبلي

َعِدلة والخطأ املعياري لدرجات أفرد مجموعتي الدراسة على االختبار التحصيلي في التطبيقين القبلي والبعد4جدول )
ُ
 ي(: املتوسطات الحسابية امل

 املجموعة التجريبية املجموعة الضابطة املحاور  الرقم

َعِدلةاملتوس
ُ
َعِدلة الخطأ املعياري  طات الحسابية امل

ُ
 الخطأ املعياري  املتوسطات الحسابية امل

 0.86 3.34 0.65 2048 الطالقة 1
 0.67 3.37 0.57 2041 املرونة 2

 0.74 3.35 0.82 2032 األصالة 3

 0.69 2.95 0.76 2020 التفاصيل 4

 0.78 2.83 0.69 1.98 حساسية املشكالت 5

 0.51 3.21 0.45 2.28 لتفكير اإلبداعي ككلمقياس ا

َعِدلة لتقديرات أفراد املجموعة التجريبية بلغ )( أن املتوسطات 4يبين الجدول )
ُ
( أعلى من 0.51( بخطأ معياري مقداره )3.218الحسابية امل

َعِدلة لتقديرات أفراد املجموعة الضابطة )
ُ
أفراد املجموعة التجريبية  دمق(؛ مما يؤكد على ت0.45ه )مقدار  ( بخطأ معياري 2.28املتوسطات الحسابية امل

أن مرحلة الطفولة تعتـبر مرحلـة حرجـة ملا لها من أثر في التطورات التي تظهر عند األطفال  نتيجة هذا األثر إلىالباحثة  وتعزو في مهارات التفكير االبداعي. 

الل مـنح الطفـل العطـف، والحنــان، والرعايــة، وتوفير املناخ املناســب للتنشــئة املناسبة؛ مما تتكون أثناء هذه الفتـرة وهنا يـبرز دور األب واألم من خـ

نموه املعرفي، فهـي  يساهم في تطور الطفل ونموه بشكل سليم؛ حيـث يبـدأ الطفـل بالتـأقلم مـع البيئة املحيطة به ويتفاعـل معهـا خاصـة فيمـا يتعلق بتطور 

ـا ديـد سماته الشخصـية ورسـم معـالم سـلوكياته، وتبلـور قدراته الذهنية واالجتماعية؛ فكلما كانـت هذه املرحلـة ســوية، وتمتــع فيهـاملسـؤولة عـن تح

، وأصبح يتمتع بشخصية عيةالطفــل باالســتقرار العــاطفي، والنفســي؛ كلمــا تفتحــت مواهبــه، وتطــورت مهاراتــه املعرفية، واللغوية، والحركية، واالجتما

ت الفكرية التي تطرأ على متكاملة، ومتفاعلة بإيجابية. وفي هذه املرحلة يتم بنـاء القواعـد األساســية لإلطــار الفكــري، ال ســيما نمط تفكــيرهم والتغيرا

الدماغ الـذي يتكون من املاليين من الخاليا؛ حيث يأخـذ النمو املعرفي عندهم؛ فالطفل يتمتع بإطار بيولـوجي موروث متمثل في أعضاء الجسم وأجهزته، و 

ـج البيولوجي، والتنشئة الـدماغ بـالتغير مـن الناحيـة البيولوجيـة، والناحيـة الوظيفيـة؛ نتيجـة ملـرور الطفل بعوامل تؤثر في تطـور الـتفكير لديـه كالنض
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ستقبلية في مرحلـة رياض األطفال مما يكسبه  املعلومات واملعارف والحقائق والقيم االجتماعية، والعوامل االقتصادية؛ فالطفل تتشكل شخصيته امل

(، ودراسة كارووسكيا و أولدزكاب و دزيدزيويسزا ) 2014 ،السعدية)(، ونتائج دراسة 2015، الكساب)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة  .واملهارات

 Karwowskia & Oledzkab & Dziedziewicza, 2012 .)  وتعزو الباحثة سبب هذا (، 2018 ،صومان)واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة

يعزى إلى متغير الجنس )ذكور، إناث( في )الطالقة، املرونة،األصالة(،  )α (0.05=عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى االختالف الى 

يعزى ألثر التفاعل بين االستراتيجية والجنس في الدرجة الكلية ملهارات  )α (0.05=وى الداللةبالضافة إلى عدم وجود فروق ذو داللة إحصائية عند مست

 التخيل البداعي.

 النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشته: 

التجريبية في  ( بين متوسطات تقديرات معلمات املجموعةα  ≤0.05ونص السؤال على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

هذا السؤال، تم  نلإلجابة عمستويات توظيف مهارات التفكير اإلبداعي في التطبيق البعدي تعزى ملتغيرات املؤهل العلمي، والخبرة، والتخصص؟" 

ي في التطبيق البعدي حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد املجموعة التجريبية على مقياس مهارات التفكير البداع

 حسب متغيرات املؤهل العلمي، والخبرة، والتخصص، على النحو اآلتي:

 حسب متغير املؤهل العلمي:  .1

أسئلة الدراسة تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس مهارات  لإلجابة عن السؤال الثاني من

 ( هذه النتائج.5سب متغير املؤهل العلمي، ويبين الجدول رقم )التفكير البداعي، ح

افات املعيارية لتقديرات أفراد املجموعة التجريبية على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي في التطبيق ال5جدول ) بعدي حسب متغير املؤهل (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 العلمي

 ملحاور ا (28بكالوريوس )ن= (12دراسات عليا )ن=

 املتوسط* االنحراف املتوسط* االنحراف

 الطالقة 3.34 0.644 3.77 0.646

 املرونة 3.29 0.684 3.69 0.657

 األصالة 3.12 0.615 3.67 0.609

 التفاصيل 2.86 0.699 3.28 0.593

 حساسية املشكالت 2.61 0.636 3.15 0.521

 كلمقياس التفكير اإلبداعي ك 3.08 0.421 3.56 0.489

 (.4الدرجة العظمى من )*                      

 حسب متغير الخبرة: .2

أسئلة الدراسة تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس  لإلجابة عن متغير الخبرة من  

 ه النتائج.( هذ6مهارات التفكير البداعي، حسب متغير الخبرة، ويبين الجدول رقم )

افات املعيارية لتقديرات أفراد املجموعة التجريبية على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي في التطبيق ال6جدول )  بعدي حسب متغير الخبرة(: املتوسطات الحسابية واالنحر

 املحاور  (12سنوات )ن= 5أقل من  (15سنوات )ن= 10 – 5من  (13)ن=  سنوات 10أكثر من 

 املتوسط* االنحراف املتوسط* االنحراف توسط*امل االنحراف

 الطالقة 3.38 0.629 3.44 0.669 3.89 0.525

 املرونة 3.31 0.644 3.37 0.716 3.72 0.684

 األصالة 3.39 0.703 3.48 0.648 3.49 0.597

 التفاصيل 2.97 0.661 3.03 0.599 3.10 0.605

 شكالتحساسية امل 2.87 0.655 3.01 0.631 3.09 0.637

 مقياس التفكير اإلبداعي ككل 3.20 0.405 3.29 0.432 3.49 0.438

 (.4الدرجة العظمى من )*               

 حسب متغير التخصص: .3

أسئلة الدراسة تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس  لإلجابة عن متغير التخصص من

 ( هذه النتائج.7كير البداعي، حسب متغير التخصص، ويبين الجدول رقم )مهارات التف
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افات املعيارية لتقديرات أفراد املجموعة التجريبية على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي في التطبيق ال7جدول )  بعدي حسب متغير التخصص(: املتوسطات الحسابية واالنحر

 املحاور  (18)ن=تخصصات أدبية  (22تخصص تربية طفل )ن=

 املتوسط* االنحراف املتوسط* االنحراف

 الطالقة 3.41 0.733 3.79 0.701

 املرونة 3.33 0.691 3.70 0.676

 األصالة 3.25 0.674 3.64 0.659

 التفاصيل 2.91 0.663 3.34 0.624

 حساسية املشكالت 2.72 0.597 3.19 0.613

 بداعي ككلمقياس التفكير اإل  3.15 0.445 3.56 0.475

 (.4الدرجة العظمى من )*                    

( وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد املجموعة التجريبية على مقياس مهارات التفكير 7، 6، 5يالحظ من الجداول )

يد مستويات الداللة الحصائية لتلك الفروق، تم استخدام البداعي في التطبيق البعدي حسب متغيرات املؤهل العلمي والخبرة والتخصص. ولتحد

 (.8(، حيث كانت النتائج كما في الجدول)MANOVAاختبار تحليل التباين املصاحب املتعدد )

ية على مقياس ( للفروق بين متوسطات الحسابية لتقديرات أفراد املجموعة التجريبMANOVA(: نتائج اختبار تحليل التباين املصاحب املتعدد )8جدول )

 مهارات التفكير اإلبداعي في التطبيق البعدي حسب متغيرات املؤهل العلمي والخبرة والتخصص

 .(α ≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى  * 

 (:8يبين الجدول)

( بين تقديرات أفراد املجموعة التجريبية على جميع محاور مقياس مهارات التفكير α≤0.05ائية عند مستوى داللة )وجود فروق ذات داللة إحص .1

نتيجة هذا األثر الباحثة  وتعزو  البداعي في التطبيق البعدي حسب متغير املؤهل العلمي، وذلك لصالح تقديرات ذوي املؤهل العلمي )دراسات عليا(.

علمه والتي تدّرس في مرحلة رياض األطفال مسؤولية العناية بتعليمهم املنظومة القيمية واألخالقية، مما يدلل على أن املعلمات أنه يقع على املإلى 

زيادة الوعي ومن ذوي حملة الدرجات العلمية ) دراسات عليا(، تمتلك  الرؤية الواضحة والرسالة املحددة وتسعى لتحقيق أهدافها وذلك من خالل 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات الحرية درجات مجموع املربعات املهارات مصدر التباين

 املؤهل العلمي

 

 0.708قيمة هوتلنغ=

 0.005ح=

 *0.000 6.413 5.669 1 5.669 الطالقة
 *0.000 8.285 4.921 1 4.921 املرونة

 *0.000 10.343 6.009 1 6.009 األصالة
 *0.000 11.427 6.376 1 6.376 التفاصيل

 *0.000 9.749 5.898 1 5.898 حساسية املشكالت

 *0.000 13.889 7.611 1 7.611 مقياس التحصيل ككل

 الخبرة

 

 0.911قيمة ولكس=

 0.039ح=

 *0.000 7.662 6.773 1 13.546 الطالقة

 *0.000 11.025 6.549 1 13.098 املرونة

 0.361 1.735 1.008 1 2.016 األصالة

 0.372 1.711 0.955 1 1.913 التفاصيل

 0.428 1.255 0.759 1 1.518 حساسية املشكالت

 *0.000 9.739 5.337 1 10.674 مقياس التحصيل ككل

 التخصص

 0.737قيمة هوتلنغ=

 0.003ح=

 *0.000 9.758 8.626 1 8.626 الطالقة

 *0.000 12.347 7.334 1 7.334 املرونة

 *0.000 14.155 8.224 1 8.224 األصالة

 *0.000 14.203 7.925 1 7.925 التفاصيل

 *0.000 14.233 8.611 1 8.611 حساسية املشكالت
 *0.000 12.785 7.006 1 7.006 مقياس التحصيل ككل

 0.884 35 30.940 الطالقة الخطأ

 0.594 35 20.792 املرونة

 0.581 35 20.335 األصالة

 0.558 35 19.532 التفاصيل

 0.605 35 21.175 حساسية املشكالت

 0.548 35 19.183 مقياس التحصيل ككل
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 ند هؤالء الطلبة، وتزويدهم بالقيم واالتجاهات اليجابية كالحترام، والتسامح، وتقدير الذات، والتعاون مع اآلخرين بايجابية، والسعيالذاتي ع

املستمر إلى تحسين الصحة الجسدية والعقلية لديهم، وزيادة الثقة بالنفس من خالل تطوير مهارات جديدة، وتعزيز أفق الخيال والبداع 

التي تقاوم  ةهي املعلم ةاملّبدع ةويعتمد ذلك في توظيف مهارات البداع في تدريسهم، فاملعلم اللية التي تمكنم من األعتماد على النفس.واالستق

ل، فاملعلمه فّعاالعزلة والغتراب وتدرك أهمية املعرفة والتفكير وشجاعة التـعبير كأساس تقـوم على ممارستها األنشطته التربوية الهادفة ذات األثر ال

وتمنح األطفال الفرصة لتطوير كافة املهارات لديهم؛ كاملهارات املبدعه املتميزه تيهئ املناخ الذي يقوي ثقة الطفل بنفسه، ويقوي روح البداع لديه، 

  واملهارات االدراكية،والتحدث بصوت يالئم املوقف، والتعبير بصورة غير عدوانية(،   الجتماعية)كالتعبير عن وجهة النظر بصورة مالئمة،

ومهارة (· )كمهارات املبادرة التفاعلية مثل إلقاء التحية على اآلخرين، والتعريف بالنفس لآلخرين، واملبادرة بالحديث إلى اآلخرين  املهارات التفاعليةو 

، واحترام أفكار اآلخرين مهما بلغت درجة االستجابة التفاعلية ) كالتعبير باالبتسامة عند مقابلة اآلخرين، والصغاء بعناية للفرد املتحدث

، وتوظيف مهارات التفكير االبداعي لديهم وزيادة التحدي والتعامل مع املخاطر، وحّل املشكالت، والتعامل مع املواقف الجديدة بجديه االختالف(

(. واختلفت هذه النتيجة 2015 ،الكساب )ئج دراسةوتتفق هذه النتيجة مع نتا .وتحدي، وتوفير فرصة للتعرف على البيئة واملجتمع املحيط بالطفل

 للتفاعل بين متغيري جنس 2018 ،العجيلي والدهامشه)مع نتائج دراسة 
ً
(، وتعزو الباحثة سبب هذا االختالف إلى وعدم وجود أثر دال إحصائيا

لة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الطفل والبرنامج في درجات مهارات التفكير البداعي، والدرجة الكلية باستثناء درجة األصا

 درجات التطبيق البعدي والتطبيق التتبعي للمجموعة في جميع مهارات التفكير البداعي وفي الدرجة الكلية.

س مهارات التفكير ( بين تقديرات أفراد املجموعة التجريبية على جميع محاور مقياα≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2

ولتحديد مصادر تلك البداعي في التطبيق البعدي حسب متغير الخبرة، باستثناء محور األصالة ومحور التفاصيل ومحور حساسية املشكالت. 

 (.9( كما هو موضح في جدول )Scheffeالفروق تم استخدام اختبار شافيه )

تقديرات أفراد املجموعة التجريبية على محاور الطالقة واملرونة ومقياس مهارات التفكير اإلبداعي ككل  ( للفروق بين Scheffe(: نتائج اختبار شافيه )9جدول )

 في التطبيق البعدي حسب متغير الخبرة
 املحور  الخبرة سنوات 5أقل من  سنوات 10 – 5من  سنوات 10أكثر من 

  املتوسط الحسابي 3.38 3.44 3.89

0.49*  الطالقة واتسن 5أقل من  3.38  0.06 

0.45*  سنوات 10 – 5من  3.44   

 سنوات 10أكثر من  3.89   

 املحور  الخبرة املتوسط الحسابي 3.31 3.37 3.72

0.41*  املرونة سنوات 5أقل من  3.31  0.06 

0.35*  سنوات 10 – 5من  3.37   

 سنوات 10أكثر من  3.72   

 حور امل الخبرة املتوسط الحسابي 3.20 3.29 3.49

0.29* مقياس التفكير اإلبداعي  سنوات 5أقل من  3.20  0.09 

*0.20 ككل  سنوات 10 – 5من  3.29   

 سنوات 10أكثر من  3.49   

 .(α=0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )          

 ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات ذوي ا9يبين الجدول )  
ً
سنوات( من جهة،  10 – 5سنوات، ومن  5لخبرة )أقل من ( أن هناك فروقا

سنوات( عند  10سنوات( من جهة ثانية، تعزى ملتغير الخبرة، وذلك لصالح تقديرات ذوي الخبرة )أكثر من  10ومتوسط تقديرات ذوي الخبرة )أكثر من 

في مدارس رياض األطفال يمتلكن الكفايات واملهارات التي تمكنهّن من  اللواتي يدرسّن أن املعلمات نتيجة هذا األثر إلى الباحثة  وتعزو  محاور املقارنة.

 للدورات التدريبية التي يكتسبّن فيها االستراتيجيات املتعددة، واملهارات املتنوعة مما يك
ً
سبهّن فنون التعامل تدريس الطالب في تلك املدارس ويعود أيضا

في التدريس بتلك املرحلة باعتبارها من املراحل األكثر حساسية من املراحل التعليمية األخرى،  واالتصال مع األطفال، كل ذلك يعود للميل والرغبة

ا وخضوعهّن للورشات التعليمية والتدريبية التي تعقدها الجهة املشرفة عليهّن، وحضورهّن للدروس التوضيحية في تنفيذ الحصص الدراسية، مم

فظون بها، مما يسهم ذلك في تشجيع األطفال على طرح األسئلة البداعية، وتتيح لهم الفرصة في تطبيق يسهم ذلك في تعديل أخطاء األطفال التي يتل

 رات املتنوعة.أهداف الحلقة ويستمعّن للحلول التي يطرحها األطفال في مختلف مهارات التفكير البداعي وتزويد األطفال باملعلومات حول تعليمهم املها
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، وتعزو الباحثة سبب هذا االختالف الى (2014السعدية )(، واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة Agina, 2012)دراسة ئج وتتفق هذه النتيجة مع نتا

 وعــدم وجــود فــروق ملتغيــر ســنوات الخبــرة والوالية. 

ة على جميع محاور مقياس مهارات ( بين تقديرات أفراد املجموعة التجريبيα≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

نتيجة هذا األثر إلى الباحثة  وتعزو  التفكير البداعي في التطبيق البعدي حسب متغير التخصص، وذلك لصالح تقديرات ذوي التخصص )تربية طفل(.

فل، والطرائق واالستراتيجيات التي توجههّن اللواتي تخصصهّن في دراسة تربية الطفل تعرضّن لخطة جامعية متنوعة املساقات في تربية الط أن املعلمات

جة في كيفية االتصال والتواصل مع الطالب في مدارس رياض األطفال، وكذلك تعرضهّن ملساقات في التربية الخاصة وتربية الطفل ومساقات ملعال

لورشات حول  توظيف مهارات التفكير البداعي عند الصعوبات التي تواجهة الطالب في تلك املدارس، وكذلك تعرضهّن وتلقيهّن للعديد من الدورات وا

لقيهّن لبعض األطفال، واختيار االستراتيجيات املناسبة لتدريس مختلف املوضوعات، ورغبتهّن في تدريس تلك املرحلة مما مكنهّن من االطالع الواسع وت

للمشكلة التي يطرحونها لظهار التعلم الذاتي، وتشجيعهم على طرح أسئلة  املقررات الدراسية إثناء دراستهّن الجامعية، واالستماع إلى األطفال في طرحهم

واختلفت هذه (. Whitington & Roppola, 2014وايتنغتون و روبوال ) . وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة متنوعة في مختلف أنواع التفكير

 (.Agina, 2012)دراسة النتيجة مع نتائج 

  التوصيات:

 الدراسة ومناقشتها، توص ي الباحثة بالتوصيات اآلتية: بعد عرض نتائج
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Abstract: The study aimed to identify the impact of a training program for kindergarten teachers in 

Al-Qurayyat governorate on the employment of the creative thinking skills of their students,, (122) teachers. 
The sample was randomly selected and consisted of (74) teachers during the first semester of the academic 

year (2018/2019), To achieve the objectives of the study was developed a study tool, a measure of creative 

thinking skills of (48) divided into five axes, The results showed the superiority of the experimental group in 
the skills of creative thinking, and the existence of differences of statistical significance according to the 

variable of scientific qualification and in favor of the estimates of qualified (graduate). And the existence of 

differences of statistical significance according to the variable experience and in favor of the estimates of 

experienced (more than 10 years). And the existence of differences of statistical significance by the variable of 
specialization and in favor of the estimates of specialists (child education), The study recommended the need 

to focus on employing the strategy of learning by playing and spreading the culture of creativity by employing 

the skills of creative thinking through the educational practices practiced by teachers in classroom situations. 

Keywords: Training Program, Kindergartens, Creative Thinking Skills. 
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